
P R O T O K Ó Ł    Nr  XXXVIII/2013
z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 29 listopada   2013 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

W sesji udział wzięło 15 radnych według załączonej listy obecności,  Zastępca Wójta 
Pan Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  z  Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
5.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  oceny   aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego   Gminy  Szczytniki  oraz  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Szczytniki.
7.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia   miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej w m. Szczytniki.
8. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Szczytniki. 
9. Zapytania, wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji  o  godz.  11.10  dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Szczytniki  Pan 
Andrzej Kupaj  i  stwierdził,  że na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 15,  
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz 
podejmowanych uchwał. Poinformował, że sesja jest zwołana na wniosek Wójta.

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Kupaj zwrócił się o zgłaszanie uwag i wniosków 

w sprawie porządku obrad. Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poinformował, że sesja 
będzie przebiegać  wg porządku dziennego w brzmieniu -przedłożonym radnym – brzmieniu 
jak wyżej.

Punkt  3  -   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak przestawił projekt uchwały w powyższej sprawie, 
poinformował, że planuje się zaciągnąć długoterminową pożyczkę z Narodowego Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej   do  kwoty  1.253.973,00  zł  na  realizację 
przedsięwzięcia   pn.  „Rozwój  infrastruktury  wodno-ściekowej  poprzez  budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szczytniki”, zwrócił się o zgłaszanie 
uwag i propozycji w powyższej sprawie,
      Wobec  braku     uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XXXVIII/215/2013 (głosowało 15 radnych).

Punkt 4 - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
       Zastępca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak  przestawił  projekt  uchwały w powyższej 
sprawie, poinformował, że ma dobrą wiadomość bo w dziale oświata i wychowanie powstało 
380  tys.  zł  oszczędności  i  planuje  się  je  przeznaczyć  na  przebudowę  nawierzchni  dróg 
gminnych, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji w powyższej sprawie,

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 



przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XXXVIII/216/2013 (głosowało 15 radnych).

 
Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny  aktualności studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania  przestrzennego   Gminy  Szczytniki  oraz  miejscowego  planu  
zagospodarowania przestrzennego.

 Zastępca  Wójta  Pan Dariusz  Wawrzyniak  przestawił  projekt  uchwały w powyższej 
sprawie,  poinformował,  że  projekt  jest  opracowany  na  wniosek  prywatnego  właściciela 
nieruchomości  „po  gorzelni  w  Szczytnikach”,  nieruchomość  w  planie  miejscowym  jest 
przeznaczone  na  cele  kulturalne,  on  wnioskuje  o  zmianę  przeznaczenia  na  cele  usługowo-
handlowe, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji w powyższej sprawie,

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XXXVIII/217/2013 (głosowało 15 radnych).

Punkt  6  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany   studium  
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Szczytniki.

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przestawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie,zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji w powyższej sprawie,

Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr 
XXXVIII/218/2013 (głosowało 15 radnych).

Punkt 7 -  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej w m. Szczytniki.

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przestawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie,zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji w powyższej sprawie,

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  podjęła  Uchwałę  Nr  XXXVIII/219/2013 
(głosowało 15 radnych).

Punkt  8- Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Szczytniki. 
Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak działając z upoważnienia nieobecnego na sesji 

Wójta Pana Marka Albrechta zapoznał Radę z treścią wyjaśnienia Wójta  w sprawie skargi 
złożonej  na jego działalność przez mieszkankę m.  Murowaniec,  zapoznał  również z  treścią 
pisma  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Kaliszu  w  powyższej  sprawie 
i zwrócił się o rozpatrzenie skargi jako bezzasadnej.

Przewodniczący  Rady zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  w powyższej  sprawie.  Wobec 
braku uwag w sprawie skargi i wyjaskrawień Wójta Przewodniczący Rady przedstawił projekt 
uchwały w sprawie  uznania  skargi  za  bezzasadną i  poddał  go  pod głosowanie.  W wyniku 
głosowania  Rada  jednogłośnie  (głosowało  15  radnych)  uznała  skargę  za  bezzasadną 
podejmując Uchwałę Nr XXXVIII/220/2013.
Punkt 9-   Zapytania, wolne wnioski.  
− radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że miła informacja o oszczędnościach w oświacie 
cieszy, Komisja Oświaty odbyła posiedzenia wyjazdowe w szkołach na terenie Gminy, obiekty 
ładnie wyglądają, są nowe boiska, gminy sąsiednie zazdroszczą, trwa remont Ośrodka Zdrowia 
w Stawie, z zewnątrz wygląda to ładnie, społeczeństwo to dostrzega, zwrócił się o wystąpienie 
do Starosty Kaliskiego o podjęcie działań związanych z naprawą drogi powiatowej Krowica 
Zawodnia – Staw, stwierdził, że Z-cy Rady Powiatu i pozostałym radnym powiatowym na tej 
inwestycji mało zależy, zwrócił się o zaproszenie ich na sesje Rady Gminy,
− radna Pani Alicja Skrzybalska – poparła wniosek Pana Domagały w sprawie zaproszenia 
radnych powiatowych na sesje, zwróciła się o przeniesienie dwóch lamp z centrum Stawu na 
ulicę Kaliską,



− radny  Pan  Kazimierz  Bączyk  –  stwierdził,  że  park  w  Iwanowicach  jest  nadmiernie 
oświetlony,
− radny  Pan  Piotr  Zimny  –  zwrócił  się  o  rozpatrzenie  możliwości  wymiany  żarówek  na 
mniejsze w lampach w parku w Iwanowicach,
− Przewodniczący  Rady  Pan  Andrzej  Kupaj  –  odczytał  zaproszenie  na  koncert  kolęd  do 
Zespołu Szkół w Iwanowicach w dniu 13.12.br. O godz. 17.00,
− radny  Pan  Roman  Siciarek  –  zaprosił  na  „Pyrczoka”  w  Sobiesękach  Trzecich  w  dniu 
dzisiejszym,
− radny  Pan  Krzysztof  Zawadzki  –  zwrócił  się  o  rozpatrzenie  sprawy  przyznawania 
stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
− radna Pani Alicja Skrzybalska – zaproponowała, aby sprawa przyznawania stypendiów za 
wyniki  w  nauce  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  została  omówiona  na  posiedzeniu 
Komisji Oświaty … ,

Punkt  10 - Zakończenie sesji.
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 

o godz.12.10 zamknął obrady. 

Protokołował:
Inspektor 
Mirosław Kowalski


